
    

ล่องเรอืสําราญ อจัฉรยิะ ลําใหญ่ทีสุ่ดในเอเชยี 

 
Singapore – Port Klang - Penang (Malaysia) - Singapore 

5 วนั 4 คนื  

07 – 11 กุมภาพนัธ ์  2563 
18 - 22 มนีาคม  2563 
27 – 31 มนีาคม  2563 

 

 

 

 



 

 

 
วนัศุกรท์ี ่07 กุมภาพนัธ ์2563  สงิคโปร ์ – Quantum of the Seas 
       
13.00 น.   พรอ้มกนัที ่สนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์ หลงัจากน้ันผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ นําท่านสู่

ท่าเรอื Marina Bay Cruise Center (MBCCS) 
บ่าย บรกิารอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟตน์านาชาตทิีห่อ้งอาหาร Windjammer Café บนเรอื ทีช่ ัน้14 

และ อาหารว่าง ที ่Café Promenade ชัน้ 4 ไดต้ลอดทัง้วนั 
 
17.00 น.  เรอื Quantum of the Seas จะออกจากท่าเรอื Marina Bay Cruise Center (MBCCS)  

** ผูโ้ดยสารควรถงึท่าเรอืเพือ่ทําการเช็คอนิ อย่างน้อย 3 ช ัว่โมงก่อนเรอืออก ** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เม ือ่ท่านไดผ่้านข ัน้ตอนการเชค็อนิข ึน้เรอื เพื่อเขา้หอ้งพักของท่านแลว้  
 
** เตรยีมตวั เข้ารว่มฟังการสาธติระบบความปลอดภยับนเรอื (Muster Drill) ตามโซนที่
ระบไุวใ้นบตัร Sea Pass กรุณาเช็คเวลาทีแ่น่นอนจากประกาศบนเรอือกีคร ัง้ ** 

 
ค่ํา ร่วมรบัประทานอาหารเย็นที่หอ้ง Main Dinning กรุณาแต่งกายสุภาพ (ไม่สวมกางเกงขาส ั้น , 

รองเทา้แตะ) 
 
หลงัอาหารเย็น ท่านสามารถพักผ่อนไดต้ามอัธยาศัย หร ือเขา้ร่วมดูโชว ์ที่ทางเร ือไดจ้ัดไวใ้หท่้าน
สามารถดูกจิกรรมต่างๆ ได ้จาก Cruise Compass ทีท่างเรอืไดจ้ดัเตรยีมไวใ้หท่้านที่หอ้งพัก 

 



 
หมายเหตุ ** โปรแกรมต่างๆอาจมกีารเปลีย่นแปลง ท่านสามารถดูโปรแกรมแต่ละวนั8
จากทางเรอื จากนิตยสาร Cruise Compass 

วนัเสารท์ี ่08 กุมภาพนัธ ์2563    กวัลาลมัเปอร,์ พอรต์คลงั (มาเลเซยี)  
       
เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบบุฟเฟตน์านาชาต ิทีห่อ้ง Windjammer Café บนเรอื ทีช่ ัน้ 14  หรือคุณจะ

เลอืกทานแบบ A La Carte ทีห่อ้ง Main Dining  ชัน้ 3 และ 4 ตามอัธยาศัย โปรดดูรายละเอียด
เวลาบรกิารจาก นิตยสาร Cruise Compass  

      
07.00 น  เรอืจอดลอยลําในน่านน้ําทีท่่าเรอืคลงั ประเทศมาเลเซยี 
 
08.00 น. หลงัจากน้ัน เราจะนําทุกท่านข ึน้ฝ่ังโดยเรอืเล็กและนําท่านน่ังรถบสัเขา้สู่ เม ืองกวัลาลมัเปอร  ์ซึ่ง

เป็นเมอืงหลวงของประเทศมาเลเซ ีย เพื่อนําท่านเยี่ยมชม Sultan Abdul Samad Building 
สรา้งข ึน้ในปี พ.ศ. 2440 โดยใชเ้ป็นทีทํ่าการของหน่วยงานราชการในยุคที่อังกฤษเขา้มาปกครอง 
ปัจจุบนัเป็นอาคารสํานักงานของศาลฎีกา 

 
นําท่านชอ้ปป้ิงแบบจดัเต็มที ่โรงงานช็อกโกแลต มแีบรนดช์็อกโกแลต ใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้ เพื่อเป็น
ของฝาก และของทีร่ะลกึไดเ้ป็นอย่างด ี
 

เทีย่ง นําท่านรบัประทานอาหารกลางวนั ทีภ่ตัตาคารทอ้งถิน่  
 

พลาดไม่ได ้ทีจ่ะนําท่านเยีย่มชม ตกึแฝดเปโตรนาสทาวเวอร ์ซึง่ถอืเป็นสญัล ักษณ์ของมาเลเซ ีย 
เป็นตกึทีม่คีวามสูงเป็นอนัดบัที ่6 และ 7 ของโลกเลยทเีดยีว อสิระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงส ินคา้มากมายที่
หา้งสรรพสนิคา้ซูเลยี  

 
ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านกลบัท่าเรอืพอรต์คลงั   

 
18.00 น.  เรอืออกจากท่าเรอื กวัลาลมัเปอร ์(พอรต์คลงั) ประเทศมาเลเซยี 



 
 
เย็น ร่วมรบัประทานอาหารเย็นทีห่อ้งอาหาร Main Dinning  กรุณาแต่งกายสุภาพ 

หลงัอาหารเย็น ท่านสามารถพักผ่อนไดต้ามอธัยาศยั หร ือเขา้ร่วมดูโชวท์ี่ทางเร ือไดจ้ัดเตร ียมไวใ้ห ้
ท่าน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
วนัอาทติยท์ี ่09 กุมภาพนัธ ์2563   ปีนงั (มาเลเซยี) 
       
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบบุฟเฟตน์านาชาต ิทีห่อ้ง Windjammer Café บนเรอื ทีช่ ัน้ 14 หรอืคุณจะ

เลอืกทานแบบ A La Carte ทีห่อ้ง Main Dining  ชัน้ 3 และ 4 ตามอัธยาศัย โปรดดูรายละเอียด
เวลาบรกิารจาก นิตยสาร Cruise Compass  

 
08.00 น. เรอืจอดเทยีบท่าที ่ ท่าเรอืปีนงั ประเทศมาเลเซยี 
 
09.00 น. นําท่านเดนิทางดว้ยรถบสั เพื่อสมัผัสบรรยายกาศสุดชคิของถนน Street Art เป็นภาพวาดแบบ 3 

มติพิบเห็นไดท้ี่รมิกําแพงขา้งถนน ทีเ่น้นไอเดยีและความคดิสรา้งสรรค ์ซ ึง่สามารถสรา้งรอยยิม้ใหก้บั
ผูพ้บเห็นไดเ้ป็นอย่างด ี

นําท่านสู่   Kek Lok Si Temple วัดเก็กลกส ี่ รู จ้ ักกันในอีกช ื่อหน่ีงคือ Temple of Supreme 
Bliss กล่าวกนัว่าเป็นวดัพุทธทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอเช ียตะวันออกเฉียงใตแ้ละเป็นหน่ึงในวัดดังของปีนัง
ปัจจุบนัไดร้บัความนิยมอย่างมาก เป็นเพราะนักบวชลทัธเิต๋าและพระสงฆศ์กึษาธรรมกนัอยู่ทีว่ดัแห่งนี ้
 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ทีภ่ตัตาคารทอ้งถิน่ 
 
บ่าย  อสิระใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้อย่างจุใจ harrison chocolate ช็อกโกแลตรายใหญ่อนัดับ 1 ซ ึ่งม ีรสชาติ

ทีใ่หเ้ลอืกมากมายถงึ 150 รส  ของฝากขึน้ช ือ่เม ือ่ไปเทีย่วมาเลเซยีหา้มพลาด  
 

หลงัจากน้ัน นําท่านอิสระชอ้ปป้ิงที่หา้งสรรพส ินคา้ขนาดใหญ่ ย่านGurney Drive ใหท่้านได ้
เลอืกชอ้ปป้ิงกนัไดอ้ย่างจุใจ ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านกลบัท่าเรอืปีนัง 
 



 
 
 

19.00 น.  เรอืออกจากท่าเรอืปีนัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัจนัทรท์ี ่10 กุมภาพนัธ ์2563  ล่องน่านน้ําสากล              
       
เชา้   ร่วมรบัประทานอาหารเชา้แบบบุฟเฟ่ตน์านาชาต ิทีห่อ้งอาหาร Windjammer Café ทีช่ ัน้ 14  
 หลงัจากน้ัน ท่านสามารถพักผ่อนไดต้ามอธัยาศยัหรอืเขา้ร่วมกจิกรรมที่ทางเร ือไดจ้ัดใหใ้นแต่ละวัน 

อาท ิเช่น Flow Rider (กระดานโตค้ล ื่น จําลอง) , I Fly Rip Cord, โรลเลอรส์เก็ต, คาสิโน 
รอแยล หรอืจะใชบ้รกิารสปาหรอืซาวน่ากบัทางเรอืได ้หรอืท่านสามารถชอ้ปป้ิงแบบปลอดภาษี ได ้
ตามรา้นต่างๆ   

 
กลางวนั ร่วมร ับประทานอาหารกลางวันที่หอ้งอาหาร Windjammer Café ที่ช ั้น  14 แบบบุฟเฟ่ ต ์

นานาชาต ิหรอืจะเป็นแบบ A La Carte ทีท่างเรอืไดจ้ดัเตรยีมไวห้อ้ง  
 
เย็น ร่วมรบัประทานอาหารเย็นทีห่อ้งอาหาร Main Dinning  กรุณาแต่งกายสุภาพ 
 

 
 



 
 
หมายเหตุ**กรุณาตรวจวา่ท่านตอ้งไปรบัหนังสือเดินทาง (passport) ของท่านคืนใน
เวลาและสถานทีไ่หนบนเรอืคนืนีท่้านจะไดร้บั แท็กกระเป๋าตามสต่ีางๆ จากทางเจา้หน้าที่
เรอื กรุณาวางกระเป๋าของท่านไวท้ี่หน้าห้องพกั ก่อนเวลาเที่ยงคืน ท่านควรเตรยีม
กระเป๋าใบเล็กไวใ้ส่สมัภาระ ก่อนทีจ่ะออกจากเรอืในเชา้วนัถดัไป    

 
 

 

   
 
วนัองัคารที ่11 กุมภาพนัธ ์2563  สงิคโปร ์– กรุงเทพฯ 
 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ที ่ หอ้ง Windjammer Café ชัน้ 14 หรอื Café Promenade ทีช่ ัน้ 5 
 
07.00 น. เรอืสําราญ Quantum of the Seas เดนิทางถงึท่าเรอื Marina Bay Cruise Center Singapore  

โดยสวสัดภิาพ เม ือ่ท่านออกจากเรอื ท่านไปรบักระเป๋าตามทีเ่จา้หน้าทีเ่รอืแจง้ และตามหมายเลขบน
แท็กสกีระเป๋าของท่าน ** สําคญัมากตรวจสอบสมัภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรอื ** 

 
08.00 น.  นําท่านเดนิทางดว้ยรถบสัเพื่อถ่ายรูปคู่กบั เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณ์ของประเทศส ิงคโปร ์   เม ื่อถา้

มาถงึสงิคโปรแ์ลว้ ตอ้งไม่พลาดทีจ่ะถ่ายรูปคู่กบัเมอรไ์ลออ้นอย่างแน่นอน ซ ึง่เป็นรูปป้ันคร ึ่งส ิงโตครึ่ง
ปลานี้หนัหน้าออกทางอ่าวมารน่ิา มทีศันียภาพทีส่วยงามยิง่นัก  

 
กลางวนั  หลงัจากน้ัน นําท่านสู่ ย่านชอ้ปป้ิงช ือ่ดงัของประเทศสงิคโปร ์ ถนนออรช์ารด์ (Orchard Road) 

 
อสิระอาหารกลางวนั   

 
   หลงัจากน้ัน อสิระใหท่้านเดนิทางกลบั โดยสายการบนิทีท่่านไดส้ํารองไว ้โดยสวสัดภิาพ 
 
  



  อตัราค่าบรกิาร 
07 – 11 กุมภาพนัธ ์  2563 

18 - 22 มนีาคม  2563 
27 – 31 มนีาคม  2563 

 

 
 

 
INSIDE 

(หอ้งพกัแบบไม่มหีน้าต่าง) 

ราคาท่านละ พัก 2 ท่าน / ห้อง 
ผู้ ใหญ่ หรือ เด็ก 

27,900 บาท / ท่าน 
 

 
OCEAN VIEW WITH BALCONY 

(หอ้งพกัแบบมรีะเบยีงววิทะเล) 

ราคาท่านละ พัก 2 ท่าน / ห้อง 
ผู้ ใหญ่ หรือ เด็ก 

31,500 บาท / ท่าน 
 

 
**หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง** 

อตัรานีร้วม: 
 

• ตั๋วเรอื Quantum of the Seas พรอ้มหอ้งพักบนเรอืสําราญฯ ในแบบทีคุ่ณเลอืก   
• อาหารและเคร ือ่งดืม่ ชา-กาแฟ ตามทีร่ะบุใน Cruise Compass ตลอดจนกจิกรรมและความบนัเทงิบนเรอื 
• ภาษท่ีาเรอื 
• ค่าทปิพนักงานบนเรอื 
• ค่าทปิไกด ์
• ประกนัการเดนิทางอุบตัเิหตุ วงเงนิ 1,000,000 บาท(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
• ทวัรพ์อรต์คลงั , ปีนัง และ สงิคโปรต์ามทีร่ะบุ  
• ราคาเด็กเท่ากนักบัผูใ้หญ่ 

 
อตัรานีไ้ม่รวม 

 
• ตั๋วเคร ือ่งบนิ ไป-กลบั ช ัน้ประหยดั 
• ค่าทําหนังสอืเดนิทาง 
• ค่าธรรมเนียมวซี่า(ถา้ม)ี 
• ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอืน่ๆ เช่น ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์Wifi ค่าอาหาร และเคร ือ่งดมืทีม่ค่ีาใชจ่้ายเพิ่ม  ฯลฯ 
• ค่าใชจ่้ายอนัเน่ืองมาจากความล่าชา้ของสายการบนิ, เหตุสุดวสิยั, การเมอืง หรอื ภัยธรรมชาต ิฯลฯ 



• ค่าธรรมเนียมแจง้เขา้ - ออกของบุคคลต่างดา้วค่าวซี่าเขา้ประเทศของบุคคลต่างดา้ว (ถา้ม)ี 
• ภาษมีูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษกีารบรกิารหกัณ ทีจ่่าย 3% (ในกรณีทีต่อ้งการขอใบเสร็จมภีาษ)ี 

 
 
ข ัน้ตอนการจอง 
 

• ส่งสําเนาหนังสอืเดนิทางใหเ้จา้หน้าที ่ (ทีม่อีายุเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืนในวนัเดนิทาง) 
• มดัจําท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วนัทีไ่ดทํ้าการสํารอง แต่ไม่เกนิ 5 วนั กรณีตดิวนัหยุด 
• ส่วนทีเ่หลอืชําระ 65 วนัก่อนออกเดนิทาง  
• ท่านจะไดร้บัเอกสารยนืยนัการจองและรายละเอยีดการจอง 
• ท่านจะไดร้บัตั๋วเรอืโดยประมาณ 30 วนั ก่อนเดนิทาง 

 
 
เง่ือนไข  
 

• บรษิทั ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล ีย่นแปลงเสน้ทางเดนิเรอื, หรอืโปรแกรมทวัร ์โดยมแิจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  
• ระหว่างการเดนิทาง หากท่านไม่ใชบ้ร ิการใดๆ ไม่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละส ิทธิแ์ละไม่สามารถขอคืน

ค่าบรกิารได ้
• น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางโหลดไดท่้านละไม่เกนิ 30 กิโลกร ัม และถือข ึน้ เคร ื่องไดไ้ม่เกิน 7 กิโลกร ัม, หากน้ําหนัก

สมัภาระของท่านเกนิตามทีส่ายการบนิกําหนด ท่านตอ้งชําระค่าส่วนเกนิเอง 
• อาหารและเคร ือ่งดืม่ทีใ่หบ้รกิารบนเรอืไดจ้ดัเตรยีมไวใ้หโ้ดยไม่มค่ีาใชจ่้าย แต่จะมีบางรายการที่ม ีค่าใชจ่้ายเพิ่ม เช่น 

อาหารเมนูพิเศษ, การจองหอ้งอาหารพิเศษ, เคร ื่องดื่มที่ม ีส่วนผสมแอลกอฮอล ์เคร ื่องดื่มที่ม ียี่หอ้ หากท่านสงส ัย
สามารถสอบถามไดจ้ากบรกิรโดยตรง หรอืดูรายละเอยีดไดจ้าก Cruise Compass 

• หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมอืง หรอื ออกนอกประเทศโดยเจา้หน้าทีร่ฐัฯ บรษิทั ไม่สามารถคนืค่าตั๋วเรอืใหไ้ด ้
• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล ีย่นแปลงเวลา โปรแกรมทวัรแ์ละเสน้ทางเดนิเร ือโดยอาจมิไดแ้จง้ล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อ

ความปลอดภัยและความเหมาะสมของกําหนดการโดยรวม 
• การนําส ิง่ของผิดกฏหมายตดิตวัระหว่างการเดินทางหร ือเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง ตลอดจนความประพฤติที่ไม่

เหมาะสม หรอืผิดกฏหมายเป็นความรบัผิดชอบส่วนบุคคล 
• สายการบนิอาจเปล ีย่นเคร ือ่ง (aircraft)  โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  
• ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในการยกเลกิทุกกรณี 

 
 
หมายเหตุ  
 

• บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผูีเ้ดินทางต่ํากว่า 30 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้ ้เดินทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วนั ก่อนการเดนิทาง 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล ีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตุจําเป็นสุดวสิยั อาท ิการล่าชา้ของสายการ
บนิ การนัดหยุดงาน การประทว้ง ภัยธรรมชาต ิการก่อจราจล อุบตัเิหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นี้จะคํานึงและร ักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีสุ่ด 

• บรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิข ึน้ หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมอืง อนัเน่ืองจากการกระทําทีส่่อไปในทางผิด
กฎหมาย หรอืการ หลบหนีเขา้เมอืง  

 
 



 

  


